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Rendeltetésszerű használat:
A termék különböző anyagok kreatív és tartós alakítására van szánva. A termékkel
ábrákat, írásjeleket lehet fába, bőrbe vagy parafába beégetni. Ehhez különböző
beégető hegyek, és beégető bélyegek állnak rendelkezésre. Ezen kívül a termék
kisebb forrasztási munkákhoz vagy forró vágókészülékként áll rendelkezésre, így
pl. polisztirol vágásához.
A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.
Feltétlenül kerülje el, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdőszobában
vagy hasonló helyeken.
Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes
megváltoztatása és/vagy módosítása.
A fentiektől eltérő használat károsíthatja a készüléket. Ezen kívül a szakszerűtlen
kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye.
Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. A készüléket csak
használati útmutatóval együtt adja tovább.
A termék megfelel az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban
található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei.
Minden jog fenntartva.
A szállítás tartalma
• Besütőbélyeg páka
• 10 db beégető hegy
• 9 db besütő bélyeg
• Forrasztó hegy
• Penge
• Pengetartó
• Biztonsági tartóállvány
• Használati útmutató
Biztonsági előírások
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a
biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be a biztonsági
előírásokat és a jelen használati útmutatónak a szakszerű
kezelésre vonatkozó utasításait, nem vállalunk felelősséget az
ebből követező anyagi és személyi károkért.
Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a
garancia is.
a) Személyek / készülék
• A terméket ne használja embereken vagy állatokon.
• A termék csak házi használatra alkalmas.
• Könnyen hozzáférhető hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék
közelében.
• A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a
dugaszolóaljzatból, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.
• Húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzatból, ha hosszabb ideig
nem használja a készüléket.
• Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót
a konnektorból.
• A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg
éles szélek, és egyéb módon se érje mechanikai terhelés. Kerülje a
hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne
változtassa meg a hálózati kábelt. Ha mindezeket nem veszi
figyelembe, megsérülhet a hálózati kábel. A sérült hálózati kábel
életveszélyes áramütést okozhat.
• Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa
először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a hozzátartozó
kismegszakító kikapcsolásával), és ezután húzza ki a hálózati dugót
óvatosan a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket
sérült hálózati kábellel.
• A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott
szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a
veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
• A hálózati csatlakozódugót soha nem szabad nedves kézzel bedugni vagy
kihúzni.
• A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
• Feszültségellátására csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos
dugaszalja (230V~/50Hz) szolgálhat.
• Soha ne merítse az adó-vevőt vízbe. Áramütés veszélye!
• Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen
folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a
készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hálózati dugaszoló aljzatot
(kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló

aljzatból. Ezután a terméket nem lehet tovább működtetni, el kell vinni egy
szakszervizbe.
• Az elektromos hálózathoz csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a géptáblán
feltüntetett csatlakozási adatok a ház feszültségellátásának adataival
megegyeznek-e?
• Ez a készülék nem való arra hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok
(gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem
rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk,
vagy kioktatta őket a készülék használatára.
• Gyerekek felügyelet alatt kell álljanak, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Könnyen veszélyes játékká
válhatnak a gyerekek kezében.
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős
rezgésektől, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és
oldószerektől.
• Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
• Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor vonja ki a
használatból, és gondoskodjon arról, hogy véletlenül se lehessen használni. A
biztonságos üzem már
nem lehetséges ha a terméken:
-- látható sérülések vannak,
-- már nem működik rendeltetésszerűen,
-- hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva;
vagy
-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból
történő leeséstől is megsérülhet.
• A termék első vége működés közben igen forró és súlyos égési sérüléseket
okozhat. A terméket csak a száránál tartsa megfogva.
• Az anyagok olvadásánál mérgező gázok keletkezhetnek. Tartson kellő
távolságot.
• Tartson kellő távolságot az éghető anyagoktól, papírtól, függönyöktől stb.
• A termék használatánál gondoskodjon a helyiség kellő mértékű szellőzéséről.
• Éles és hegyes tárgyak és szerszámok sérüléseket okozhatnak!
• Amíg a termék a feszültségellátáshoz csatlakozik, ne hagyja felügyelet nélkül.
b) Egyebek
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével,
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy
szakműhellyel végeztessen.
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.
Tartozékok
Besütő hegyek:

Besütő bélyegek:

Penge
Pengetartó

Forrasztó hegy

Biztonsági
tartóállvány
Üzembe helyezés
Használjon sík, tűzálló alátétet.
Gondoskodjon arról, hogy a termék ne eshessen le. Ettől
sérülésveszély és tűzveszély keletkezhet.
a) A termék bekapcsolása
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati dugaszoló nincs bedugva.
• Hagyja a besütőbélyeg pákát lehűlni.
• Rakja le a terméket a biztonsági állványra (lásd „tartozékok”).

• Dugja be a hálózati dugót egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba.
• Hagyja a besütőbélyeg pákát kb három percig felhevülni.
A forró terméket mindig a szállított biztonsági pákatartóra helyezze, amikor nem
dolgozik vele.

• A szerszámok tisztításához, Csavarja ezeket fel a termékre és helyezze üzembe
a terméket.
• Tisztítsa a forró szerszámot egy nedves, hőálló szivaccsal.
• Ne tisztítsa a szerszámot drótkefével vagy csiszolópapírral.

b) Szerszám csere
Egy forró elemek melletti szerszámcsere a szerszámot tönkre teheti és
súlyos égési sérüléseket okozhat. Hagyja a terméket mindig előbb
teljesen lehűlni.
• Válassza ki a megfelelő szerszámot és az óramutató járásával egyezően
csavarja fel a besütő pákára.
Használjon hozzá megfelelő szerszámot, fogót. A szerszámot jól húzza meg,
nehogy meglazulhasson. A szerszámot ne csavarja fel túl erőszakosan.
• Válassza mindig le a terméket az elektromos hálózatról, hagyja kihűlni, mielőtt a
szerszámot az óramutató járásával ellentétesen lecsavarja róla.
c) Termék kikapcsolása
A forró terméket ne hagyja lehűléskor se felügyelet nélkül. Tűzveszélyt
jelenthet.
• Használat után helyezze a besütőbélyeg pákát a biztonsági
pákatartóra.
• Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
• Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.
Általános tudnivalók
A besütőbélyeg pákát ne használja festett felületű anyagokon.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarab felülete tiszta, sima és zsírmentes legyen.
Dolgozzon mindig jól szellőzött helyen, mivel a keletkező gőzök a szemet és/vagy
a légzőszerveket izgathatják vagy károsíthatják.
• A rajzolásnál figyeljen az egyenletes nyomásra és sebességre, hogy egyformán
vastagok legyenek a vonalak.
• Érzékeny anyagoknál, vékony bőröknél legyen óvatos nehogy tönkre tegye a
munkadarabot.
• A megmunkálás előtt, minden új anyagfajtánál gyakoroljon először egy
próbadarabon.
• Minél tovább fekszik fel a besütő bélyeg, annál sötétebb lesz a motívum.
• Forrasztási munkákhoz forraszra és folyatószerre van szükség. Sok
forrasztóanyag már tartalmaz folyatószert. A forrasztóhegy tisztítására ezen kívül
egy nedves forrasztó szivacsra van szükség. A forrasztási munkákhoz szükséges
tartozékokat nem szállítjuk.
Égetéses rajzolás
• Válasszon ki egy beégetőhegy szerszámot.
• Tisztítsa meg a megmunkálandó munkadarabot. Fa lecsiszolásához használjon
finom csiszolópapírt.
• A motívumot ceruzával vagy másolópapírral az anyagon elő lehet rajzolni.
• Motívumokat lehet speciális átvasalható papírra nyomtatni és arról át lehet vinni
az anyagra.
• Helyezze üzembe a terméket..
• A terméket csak a nyelénél fogja meg, ne érjen a fémhez.
• Tartsa úgy a terméket, mint egy töltőtollat.
• Enyhe nyomással vezesse végig a beégető hegyet a munkadarabon.
• Rajzoljon például fára, parafára vagy bőrre.
Besütő bélyegek:
• Válasszon egy besütőbélyeget szerszámként.
• Ne helyezze üzembe a készüléket!
• A nyelénél megfogva tartsa a terméket a munkadarabra merőlegesen.
• Enyhe nyomással érintse hozzá a bélyeget a munkadarabra.
• Helyezzen bélyeget fára, parafára, bőrre vagy pecsétviaszra.
Forró vágó
• Szerszámként válassza ki a pengét és a pengetartót.
• Tolja be a pengét a pengetartó egyik hornyába.
• Csavarja fel a pengetartót a termékre.
• Helyezze üzembe a terméket.
• A terméket csak a nyelénél fogja meg, ne érjen a fémhez.
• Vágjon el polisztirolt például a forró vágóval.
Forrasztópáka
• Csavarja fel a forrasztóhegyet a termékre.
• Helyezze üzembe a terméket..
• Tisztítsa meg a forrasztás helyét a zsírtól, szennyeződésektől, valamint az
oxidoktól és szulfidoktól.
• A terméket csak a nyelénél fogja meg, ne érjen a fémhez.
• A forrasztóheggyel vigyen fel vékonyan forraszt a forrasztási helyekre és
forrassza őket össze.
• Vigyen fel folyatószert is amennyiben szükséges.
• Ügyeljen arra, hogy a forrasztóhegy csak a forrasztási helyhez érjen hozzá.
• Tisztítsa a forrasztóhegyet forrasztó szivaccsal.

Eltávolítás
Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem
valók a háztartási hulladék közé.
Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell
ártalmatlanítani a terméket.
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet
védelméhez.

Karbantartás és tisztítás
• A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
• Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
• Tisztítás előtt hagyja a besütőbélyeg pákát szobahőmérsékletre lehűlni.
• A készüléket csak egy puha, antisztatikus és szálmentes ruhával tisztítsa.
• Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószereket.

Műszaki adatok
Üzemi feszültség.............................230 V AC, 50 Hz
Kimenő teljesítmény ............................................... 30 W
Hőmérséklet tartomány (beégető hegyek, beégető bélyegek)................. .500 – 580
°C
Hőmérséklet tartomány (forró vágó):.......................... 220 ... 280°C
Hőmérséklet tartomány (forrasztópáka).............................................. .470 – 530 °C
Kábelhossz: 1,5 m
Méret (L x Ø)............................................................ .172 x 29 mm (Besütőbélyeg
páka)
Súly .kb. 170 g (Besütőbélyeg páka)

